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Or I. 0057.7.2012      Wierzchowo 12.09.2012 r. 

 

 

 

 

 

Informacja Wójta Gminy 
          z prac w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Przedstawiana przeze mnie informacja zawiera 2 grupy tematyczne , są to :  

 

1. wydane Zarządzenia Wójta Gminy  

2. sprawy bieżące 
 

1.Wydane zarządzenia Wójta Gminy. 
 

 W omawianym okresie wydałem 16 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 117/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

 

2) zarządzenie nr 118/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa 

na rzecz Gminy Wierzchowo. 

 

3) zarządzenie nr 119/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 

 

4) zarządzenie nr 120/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 

2012 - 2018. 

 

5) zarządzenie nr 121/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

6) zarządzenie nr 122/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia lipca 2012 r. w 

sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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7) zarządzenie nr 123/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 lipca 2012 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

8) zarządzenie nr 124/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 lipca 2012 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

9) zarządzenie nr 125/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 lipca 2012 r. w 

sprawie określenia zadań realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Świerczyna  - Otrzep”.  

 

10) zarządzenie nr 126/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 lipca 2012 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok.  

 

11) zarządzenie nr 127/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 lipca 2012 r. w 

sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

Z uwagi na obszerność zarządzenia (ponad 100 stron), zarządzenie jest do wglądu 

w referacie finansów. 

 

12) zarządzenie nr 128/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 sierpnia 2012 r. 

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, 

uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 

2012 roku. 

Powyższe zarządzenie jest do wglądu w biurze Rady Gminy. 

 

13) zarządzenie nr 129/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 

lutego 2012 r.  

 

14) zarządzenie nr 130/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 

 

15) zarządzenie nr 131/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 września 

2012r. w sprawie zwołania zebrania ogółu mieszkańców sołectwa Radomyśl dla 

przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej. 

 

16) zarządzenie nr 132/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 września 

2012r. w sprawie zwołania zebrania ogółu mieszkańców sołectwa Żeńsko dla 

przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej.  
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W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

do niniejszej informacji. 
 

2.Sprawy bieżące  

 

- dnia 26 czerwca 2012 r. podpisany został akt notarialny na zbycie działki nr 81 

o pow. 0,23 ha w Garbowie za cenę 4 182,00 zł. 

 

- od dnia 4 lipca 2012 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby 

bezrobotne (robotnik gospodarczy) na okres 3-ch miesięcy, 

 

- dnia 6 lipca 2012 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie 

wniosek o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz 

zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”,  

 

- dnia 23 lipca 2012 r. odbył się przetarg nieograniczony na zbycie działki nr 

164 o pow. 0,20 ha w Żabinku za cenę 2 835,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 

10.09.2012 r. 

  

- w dniu 26 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy zostały wręczone medale. Jest to 

wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia 

małżeńskiego. W naszym urzędzie swoje 50 lecie obchodzili Państwo Zofia i 

Władysław Augustyniak, Stanisława i Bronisław Daszkiewicz, Teresa i 

Zygmunt Gawlik, Genowefa i Kazimierz Kubas, Anna i Bolesław Łukomscy. 

Dnia 8 lipca 2012 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie 

pożycie małżeństwa dla Państwa Bronisławy i Sylwiusza Dębowskich – 

uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym w Świerczynie, 

 

- w miesiącu lipcu i sierpniu w zakresie inwestycji drogowych tj. remontów 

dróg gminnych zostały wyremontowane następujące drogi gminne gruntowe : 

 - odcinek drogi (około 400 m) w m. Świerczyna w kierunku Dębniewic 

 - droga w m. Żabinek (do Państwa Kawczak) odcinek 800 m 

 - odcinek drogi w m. Żabin ( przy bloku nr 56 B) 

wykonawca w/w remontów był Pan Witold Witkowski ZULiT z Wielbok, 

 - odcinek drogi gminnej w m. Osiek Drawski (przy nowo wydzielonych   

    działkach) 

 - odcinek drogi w m. Wierzchówko (w kierunku P. Lewandowskich) 

 - odcinek drogi gminnej tzw. Cegielnianej 

wykonawca w/w remontów był  Pan Paweł Bieć Zakład Usług Transportowo – 

Sprzętowo i Robót Drogowych z Drawska Pomorskiego. 
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Ponadto na przełomie sierpnia i września zostały zakończone prace 

wykończeniowe placu szkolnego w Wierzchowie, których wykonawca była 

firma Kaskada Wioletta Katrycz ze Świerczyny, 

 

- dnia 2 sierpnia 2012 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych 

opon samochodowych w cyklu ciągłym na działce nr 854/7 i 854/8, obręb 

Wierzchowo. Wniosek złożony został przez firmę Dudek & Kostek Sp. z o. o. z 

Warszawy, 

 

- dnia 22 sierpnia 2012 r. Gmina nabyła nieodpłatnie użytkowanie wieczyste na 

własność od Skarbu Państwa. Są to nieruchomości drogowe nabyte od PKP i 

powstałe z podziałów geodezyjnych o pow. łącznej 1,3843 ha oraz cztery działki 

z podziału dworca o pow. 0,1547 ha. 

 

- dnia 27 sierpnia 2012 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Gmina 

nabyła nieodpłatnie cztery nieruchomości drogowe położone w obrębie 

Wierzchowa o pow. 3,72 ha. 

 

- dnia 28 sierpnia 2012 r. odbył się przetarg na zbycie działek w Osieku 

Drawskim drogi nr 111/19 o pow. 0,0496 ha za cenę 8 505,45 zł., działki pod 

zabudowę jednorodzinną nr 83/8 o pow. 0,2794 ha za cenę 36 186,60 zł. i 

działki pod zabudowę jednorodzinną nr 84/1 o pow. 0,2802 ha za cenę 

36 285,00 zł. Podpisanie aktów nastąpi we wrześniu, 

 

- w miesiącu wrześniu podpisano umowę współpracy pomiędzy Gminą 

Wierzchowo a Federacją Zielonych „Gaja” w celu realizacji projektu „Drogi dla 

Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, 

 

- od dnia 3 września 2012 r. w ramach prac publicznych zatrudniono 4 osoby 

bezrobotne (robotnik gospodarczy) na okres trzech miesięcy z zobowiązaniem 

do zatrudnienia 2 osób na okres dwóch miesięcy do 01.03.2013 r.  

 

- od dnia 3 września 2012 r. w ramach stażu przyjęto 1 osobę bezrobotną 

(robotnik gospodarczy) na okres trzech miesięcy, 

 

- w chwili obecnej trwa postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii 

napowietrznej 110 kV relacji Mirosławiec – Czaplinek obejmującej swym 

zasięgiem gminę Mirosławiec, Wierzchowo i Czaplinek. Linia 

elektroenergetyczna będzie budowana głównie w pasie drogowym drogi 
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wojewódzkiej nr 177 z obejściem od strony zachodniej m. Sośnica. Inwestorem 

projektu jest Enea Sp. z o.o. z Poznania.  

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 29 czerwca 2012 r. uroczystość zakończenia roku szkolnego w szkołach i 

przedszkolach na terenie naszej gminy,   

 

- 30 czerwca 2012 r.  zawody sportowe pt. „Święto Wody – mocne uderzenie 

lata” nad jeziorem Busko w Żabinku, 

 

- 19 lipca 2012 r. uroczyste obchody Święta Policji w Złocieńcu, 

  

 -  9 sierpnia 2012 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, kierownikiem 

USC  odwiedziłem jubilatów Panią Marię Jacyk z Sośnicy która obchodziła 92 

urodziny i Pana Wawrzyńca Kuca z Garbowa który obchodził 91 urodziny. 

Jubilatom złożono życzenia, upominki i kwiaty, 

 

-  14 sierpnia 2012 r. posiedzenie Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów 

Powiatu Drawskiego w Urzędzie Gminy Wierzchowo. Po Konwencie wszyscy 

udali się do Świerczyny gdzie uroczyście oddany został do użytku 

wyremontowany odcinek drogi powiatowej z Sośnicy do Świerczyny, 

 

- 8 września 2012 r. dożynki gminne w Świerczynie.       

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 12.09.2012 r. 

 


